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مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي
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» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

F5-BIGIP-LTM

اعتبار دهنده: F5 پيش نياز: مفاهيم پایه شبكهمدت)ساعت(:  16

F5-BIGIP-LTM

اهداف دوره :
مختلف  انواع  در   Load-balancer استقرار  مختلف  های  تكنيک  با  آشنایی 

سناریوهای شبكه
آشنایی با مفاهيم پایه موردنياز و راه اندازی و پيكربندی اوليه Load-balancer های 

F5-LTM
 Self-IP, آدرس های ،Trunk ،هاVLAN ،آشنایی با پيكربندی اینترفيس ها

Floating-IP و مسيریابی ایستا
آشنایی با انواع اعضای توزیع بار )Pool Member( و گره ها )Node( و پيكربندی آنها
آشنایی با تكنيک های مانيتور كردن اعضای توزیع بار و پيكربندی Monitorها
)NAT, SNAT, DNAT( آشنایی با انواع كاربرد ترجمه آدرس شبكه و انواع آن

آشنایی با پروفایل سرویس های مختلف و نحوه پيكربندی Profileها
آشنایی با كاربرد هریک از روش¬های توزیع ترافيک در شبكه، باتوجه به سرویس 

مورداستفاده و سناریوهای مربوطه
آشنایی با پيكربندی انواع مختلفی از سرورهای مجازی به ازای سرویس های مختلف

آشنایی با زبان اسكریپتی iRule و نحوه كنترل دقيق ترافيک به كمک آن
آشنایی با نحوه پياده سازی افزونگی )HA( ميان تجهيزات F5-LTM بصورت 

Active/Standby و Active/Active
آشنایی با نحوه بررسی Log ها و كشف خطا

آشنایی با نحوه پشتيبان گيری از پيكربندی تجهيز و اعمال آن

معرفي دوره :
 در این دوره به معرفی ماژول F5 BIG-IP LTM  می پردازم  كه  از مهمترین 
تجهيزات مورداستفاده در دیتاسنتر و یا هر سازمانی كه وظيفه ارائه سرویس در 
حجم كالن را دارد یک Load-balancer با قرارگيری در لبه ورودی شبكه 
سازمان، ترافيک های مختلف دریافتی را بررسی نموده و براساس نوع سرویس 
كامل  پيكربندی  توانایی   دوره  اتمام  از  پس  دانشجو  كند.   می  متمایز  را  آنها 
Load-balancerهای F5 و پشتيبانی از آنها تحت سناریوهای مختلف را در 

یک شبكه بسيار بزرگ تجاری خواهد داشت.

مخاطبان دوره :
مدیران شبكه و امنيت

عالقه مندان به مباحث امنيتی 

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :
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   Course Outline :

 •  Introducing BIG-IP Local Traffic Manager

 • Nods

 • Pools

 • Profile Concepts

 • Profile For managing Http Traffic

 • Other application-Layer Profiles

 • Session Persistence Profiles

 • Protocol Profiles

 • SSL Certificates for Local Traffic

 • SSL Profiles

 • Remote Server Authentication

 • Other Profiles

 • Health and Performance Monitoring

 • NATs

 • SNATs

 • Traffic Classes

 • iRules

 • DNS Express Zones


